
МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ТА СПІВПРАЦЮ 

МІЖ 

ФЕДЕРАЦІЄЮ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ 

ТА 

АСОЦІАЦІЄЮ ФУТБОЛІСТІВ-ПРОФЕСІОНАЛІВ УКРАЇНИ, 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЮ ПРОФЕСІЙНОЮ СПІЛКОЮ «ФУТБОЛ УКРАЇНИ» 

(разом «Сторони») 

 

Враховуючи визнання Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація 

футболу України» (далі - ФФУ) як єдиної організації, що володіє виключним, наданим 

державою правом здійснювати загальне керівництво футболом в Україні, піклуватися про 

непорушність прав і законних інтересів усіх суб'єктів футболу, представляти українське 

футбольне співтовариство в міжнародних футбольних структурах Міжнародної федерації 

футбольних асоціацій та Союзу європейських футбольних асоціацій, рівно як і визнання 

Асоціації футболістів-професіоналів України (далі - АФПУ), Всеукраїнської професійної 

спілки «Футбол України» (далі - ВПС ФУ) в якості легітимних організацій, які на законних 

підставах здійснюють захист прав та інтересів членів АФПУ та ВПС ФУ, 

 

Приймаючи до уваги їх спільний інтерес до гармонійного розвитку та розбудови 

футболу в Україні, важливість виховання спортивної молоді, спортивної культури в 

Україні, зокрема, в такій галузі, як футбол,  

Будучи переконаними у необхідності налагодження, плідного співробітництва та 

реалізації спільних заходів, спрямованих на розвиток футболу в Україні та підвищення його 

авторитету на міжнародному рівні, 

Керуючись потребою вдосконалення системи захисту трудових, соціально-економічних, 

прав та інтересів осіб, що працюють або задіяні в системі українського футболу, 

Враховуючи необхідність подальшої структуризації футбольних інституцій та 

розподілу повноважень між ними, 

Будучи впевненими в тому, що саме співпраця слугуватиме імпульсом для позитивних 

зрушень, 

Бажаючи зміцнювати зв'язки в галузі спорту, 



Керуючись положеннями Меморандуму про взаєморозуміння між Союзом 

європейських футбольних асоціацій та Міжнародною федерацією асоціацій професіональних 

футболістів «Європейський дивізіон ФІФПро», укладеного 22 березня 2012 року, 

Прагнучи  поглиблювати взаєморозуміння між Сторонами, 

Виходячи з переконання, що співпраця в галузі українського футболу, сприятиме 

розвитку відносин між Сторонами, 

ФФУ та АФПУ, ВПС ФУ 

Досягли згоди та підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю (далі -

Меморандум) про таке: 

 

1. ОСНОВА СПІВПРАЦІ 

Основу цього Меморандуму складають наступні положення: 

1.1. ФФУ та АФПУ, ВПС ФУ - організації зі всеукраїнськими статусами, що взаємно 

визнають одна одну, зміцнюють співпрацю між собою на основі принципів соціального 

партнерства, поваги та взаєморозуміння, дотримання законодавства, статутних, нормативних 

і регламентних документів, виконання рішень футбольних органів, ведення діалогу з 

основних проблем у сучасному футболі, 

1.2. Сторони співпрацюватимуть в галузі українського футболу дотримуючись 

принципів паритетності і взаємної вигоди, та відповідно до чинного законодавства  

1.3.В основу співпраці між Сторонами покладені спільно визнані цінності та 

пріоритети, а саме: 

 подальший  розвиток футбольного та профспілкового руху в Україні на принципах 

рівності, єдності, солідарності та взаємоповаги; 

 чесне проведення змагань з футболу, захист його від зовнішнього впливу 

(неконтрольованих економічних, фінансових, комерційних, політичних факторів тощо); 

- колективне, а не самостійне користування ресурсами; 

- повага до права футболістів-професіоналів вступати до АФПУ та ВПС ФУ; 

- повага до права на укладення колективних договорів у системі професіонального 

футболу; 

- відданість демократії; 

  1.4. Зокрема Сторони визнають: 

- специфіку кар’єри професіонального футболіста; 

- що національна збірна з футболу є суттєвою складовою та балансом для клубного 

футболу; 

- що потужні національні чемпіонати та змагання мають суттєве значення для 



існування та розвитку професіонального футболу; 

- необхідність у правильному балансі між трудовим законодавством та 

особливостями футболу як виду спорту, якого можна досягти за допомогою укладення 

колективних договорів; 

- що спори повинні вирішуватися футбольними організаціями та за умови рівного 

представництва для їх вирішення. 

1.5. Сторони погоджуються знаходити рішення основних проблем у футболі за участі 

усіх зацікавлених сторін (футболістів, профспілки, асоціації футболістів, клубів, ліг) у 

межах діючих легітимних структур, надаючи перевагу наданню консультацій та вирішенню 

спорів безпосередньо у клубах, використовуючи методи соціального діалогу, а також 

колективні договори. 

1.6. Сторони визнають баланс між національним та міжнародним законодавством, 

зокрема стосовно права на працю, а також приймають до уваги особливості футболу та 

автономність керівних органів у спорті. 

1.7. Сторони погоджуються розвивати всі відносини на добровільній основі, довірі, 

прозорості, демократії, відповідальності та професіоналізмі. 

 

2. ЦІЛІ СПІВПРАЦІ 

Для захисту та просування спільно визнаних цінностей та пріоритетів, а також 

вирішення проблем у сучасному футболі, Сторони домовляються спрямувати спільні 

зусилля на ефективне співробітництво з розвитку українського футболу за такими 

напрямками: 

 

2.1. Сприяти розвитку, дружніх відносин та єдності між ФФУ та АФПУ, ВПС ФУ; 

2.2. Сприяти розвитку професіонального футболу в Україні, а саме: 

2.2.1. Реалізація заходів, спрямованих на популяризацію українського футболу, 

запровадження  навчання зазначеного виду спорту дітей дошкільного віку та дітей 

молодших класів, створення умов та надання доступу людям з обмеженими фізичними 

можливостями для занять футболом. 

2.2.2. Обмін досвідом у сфері реалізації політики  забезпечення якості сучасного 

футболу;  

2.2.3. Впровадження сучасних наукових методів;  

2.2.4. Обмін стажерами відповідно до програм, попередньо узгоджених 

компетентними органами обох Сторін; 



2.3.   Створення та реалізація спільних планів і проектів, які дозволять розвивати 

центри підготовки спортсменів світового класу, а також місця проведення національних і 

міжнародних матчів з футболу. 

2.4.  Сприяти обміну досвідом в сфері педагогіки і викладання, підготовка спільних 

видань спеціалізованих навчальних матеріалів для підвищення професіоналізму 

футболістів; 

2.5. Боротися з допінгом і захищати принцип «кожний випадок особливий» у питаннях 

допінгу. 

2.6. Боротися з расизмом та іншими формами дискримінації в футболі, координуючи 

та підтримуючи ініціативи одна одної стосовно цих проблем. 

             2.7. АФПУ, ВПС ФУ підтримують діяльність Палати з вирішення спорів ФФУ (далі -

Палата) з метою модернізації футбольних структур та зміцнення внутрішніх механізмів у 

футболі для вирішення  конфліктних питань. Сторони визнають нагальну необхідність 

належного забезпечення функціонування Палати, яка діє на підставах статутних положень 

ФІФА, циркулярних листів ФІФА № 1010,1129 та затвердженого Регламенту Палати 

(Додаток 1). 

            2.8. Стосовно контрактів футболістів, ФФУ та АФПУ, ВПС ФУ погоджуються з 

впровадженням мінімальних умов контакту, на основі «Угоди про мінімальні вимоги до 

стандартного контракту футболіста професіонального футбольного сектору на території ЄС, 

а також решті територій УЄФА», укладеної 19 квітня 2012 року в м. Брюссель, Бельгія між 

Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА), Асоціацією європейських 

професіональних футбольних ліг (ЄПФЛ), Асоціацією європейських клубів (АЄК), 

Міжнародною федерацією асоціацій професіональних футболістів «Європейський дивізіон 

ФІФПро» (Додаток 1).   

             2.9. Детально обговорювати особливі проблеми, що стосуються професіональних 

футболістів з огляду на особливості їх професії, захисту прав та інтересів в Палаті. 

2.10. Дотримуватись усіх законів, як національних, так і міжнародних, зокрема 

трудового законодавства та колективних договорів, а також поважати та враховувати 

особливості футболу, існуючі міжнародні спортивні структури. ФФУ бере на себе 

зобов'язання  створити профспілкову організацію для належного захисту трудових та інших 

прав її працівників. 8   

2.11.   Стосовно питання виклику футболіста для участі у матчах і турнірах у складі 

національної збірної, АФПУ, ВПС ФУ підтверджує, що виклик до національної збірної являє 

собою вершину кар'єри футболіста і це «право» не повинно будь-яким чином ставитись під 

загрозу. Крім того, ФФУ підтверджує підтримку національних збірних з футболу. 



Футболісти та клуби повинні поважати положення ФІФА стосовно дозволу футболістам 

участі в матчах за національні збірні.  

2.12.  Боротися проти проведення матчів з недотриманням Кодексу етики чесної гри 

«Чесна гра - дисципліна та повага», а також проявів корупції в українському футболі.  

2.13. Визначати «повагу» основним принципом футболу - Повага до гри, чесності, 

різноманітності, гідності, здоров'я футболістів, правил, арбітрів, суперників та 

вболівальників. Відсутність толерантності до расизму, насилля та допінгу.  

2.14. Обговорювати та вивчати інші сфери спільного інтересу та проблематики, що 

стосуються українського професіонального футболу. 

Якщо сторони за цим Меморандумом матимуть труднощі, що відносяться до 

вищевказаних сфер співпраці, вони повинні надавати одна одній підтримку в межах своїх 

можливостей та компетенції. 

 

3. СТРУКТУРА СПІВПРАЦІ 

Структура співпраці має бути наступною: 

3.1. Даний Меморандум складається із двох Додатків. Додаток №1 містить Регламент 

Палати з вирішення спорів Федерації футболу України. Додаток №2 містить мінімальні 

вимоги до стандартного контракту футболіста-професіонала, визначені Угодою між УЄФА, 

ЄПФЛ, АЄК ї Європейського дивізіону ФІФПро від 19 квітня 2012 року. 

3.2. ФФУ та АФПУ, ВПС ФУ проводять регулярні робочі зустрічі з питань розвитку та 

реалізації ініціатив в рамках співпраці. Норми представництва Сторін у таких нарадах 

визначаються окремо. 

У разі необхідності створюються спільні робочі групи для вирішення поточних завдань. 

3.3. Сторони постійно обмінюються інформацією, документацією та думками щодо 

всіх розглянутих питань. 

3.4. Кожна зі Сторін запрошує іншу взяти участь у роботі свого вищого керівного 

органу у якості спостерігачів. 

 3.5. Сторони здійснюють: 

  3.5.1.  Обмін  досвідом з питань що становлять взаємний інтерес Сторін;   

3.5.2. Організацію наукових, технічних програм та курсів з розвитку футболу, що 

матимуть обопільну зацікавленість; 

3.5.3.Підготовку та реалізацію спільних програм з розвитку  футболу та 

впроваджують їх результати в український футбол; 

3.5.4. Створення сайтів, проектів та технологічних, спортивних  центрів тощо; 

3.6. Обмін освітніми, науковими та статистичними виданнями та, 



організовуватимуть спільну виставку таких видань. 

 

4.ВИКОНАННЯ ТА ПЕРЕГЛЯД УМОВ ДАНОГО МЕМОРАНДУМУ 

Сторони виконують даний Меморандум та додатки наступним чином: 

4.1. ФФУ та АФПУ, ВПС ФУ будують свої подальші відносини на основі Меморандуму, 

сприятимуть реалізації його положень у своїх організаціях. 

4.2. Умови Меморандуму можуть бути будь-коли переглянуті та змінені за згодою Сторін. 

4.2.1. Зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною письмовою 

згодою Сторін та оформлюються протоколами, що становитимуть невід'ємну частину 

цього Меморандуму. 

4.3. Всі спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму 

вирішуватимуться шляхом консультацій та переговорів між Сторонами. 

4.4. Цей  Меморандум укладений українською мовою у трьох оригінальних  примірниках та 

набирає чинності з дати його підписання уповноваженими Сторонами і буде чинним 

протягом п'яти років. 

4.5. Цей Меморандум автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні 

періоди, якщо одна Сторона за шість місяців не повідомить іншу Сторону про свій намір 

не продовжувати дію цього Меморандуму. 

4.6. Кожна Сторона у будь-який час може припинити дію цього Меморандуму 

шляхом надання за шість місяців іншій Стороні письмового повідомлення. 

 

 

Підписи Сторін: 

 

Федерація Футболу України Асоціація футболістів-професіоналів 

         та 

                                                          Всеукраїнська професійна спілка   

    "Футбол України" 

 

  

 

_______________________ В. Генінсон      ______________________ І.Гатауллін 


